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KS § 168 

Godkännande av dagordning  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns, med att följande ärende utgår; 
 

• Information om pågående detaljplaner 
• Budget 2022, 2023 och investeringar, komplettering 
• Budget investeringar 2022, 2023 eventuella kompletteringar 
• Internbudget kommunstyrelsen 2022 
• Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 2025 
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KS § 169 Dnr 2020/000674 

Kommunernas klimatlöften 2021 

Sammanfattning 

Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 
och 21. Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala bolag arbetat med att genomföra 
de olika åtgärderna. De antagna klimatlöftena 2021 kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla 
fokusområden, varav Hållbar konsumtion och produktion är den främsta. Klimatlöftena har bidragit 
till Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Uppföljningsformulär klimatlöften 2021 Sotenäs 
Rapport klimatlöften 2021 Sotenäs 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Hållbarhetsrådets protokollsutdrag 2021-10-26 § 40 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 198 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Olof Börjesson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen.   
 

Skickas till 

Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
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KS § 170 Dnr 2021/000498 

Kommunernas klimatlöften 2022 

Sammanfattning 

Hösten 2020 bjöd Västra Götalandsregionen in kommunerna att anta klimatlöften i satsningen 
Kommunernas klimatlöften som just nu genomförs. Nu fortsätter satsningen och kommunerna bjuds 
in att anta ett antal nya klimatlöften som ska genomföras under 2022. De 20 klimatlöftena täcker 
inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som är 
möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Klimatlöftena är en del av genomförandet av 
Klimat 2030 och blir därmed en del av kommunens åtagande.   

Beslutsunderlag 

Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022 
20 klimatlöften inför 2022 
Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun  
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-19 
Hållbarhetsrådets protokollsutdrag 2021-10-26 § 41 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 199 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisade förslag till svar och därmed anta 
klimatlöftena; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, och 20.  

Skickas till 

Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
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KS § 171 Dnr 2021/000352 

Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den följer 
gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram gällande bra 
måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella rekommendationerna som finns 
gällande specialkost och anpassad kost. 
 
Policyn syftar till att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och 
närproducerade livsmedel samt att minska miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras 
och minska koldioxidutsläpp. 
 
I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige föreslå vilka värderingar och grunder som ska styra 
arbetet inom kommunens verksamheter. 
 
Kostpolicyn har varit på remiss till Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Hållbarhetsrådet 
som ställer sig bakom förslaget till ny kostpolicy. 

Bakgrund 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser och 
kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i alla åldrar. 
Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro samt främja en hållbar 
utveckling. Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av individuella förväntningar varför 
matgästens möjlighet till dialog, inflytande och påverkan kring måltiden är viktig. 

Beslutsunderlag 

Måltidschefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Omsorgsnämndens protokoll 2021-08-26 § 82 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-09-16 § 65 
Hållbarhetsstrategens tjänsteutlåtande 2021-10-06 
Hållbarhetsrådets protokollsutdrag 2021-10-26 § 38 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 74 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy för Sotenäs kommun. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 172 Dnr 2021/000048 

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) föreslår i en motion att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha isbanor 
både i Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och 
föreningar. 
 
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas 
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen. Vid denna anläggning 
finns vattenpost i direkt anslutning till rinken. 
 
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag 
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett 
vattentryck som är i minsta laget. Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som 
lade ner ett enormt arbete för att få till en åkbar isyta.  
 
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid. 

Ekonomi 
I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare 
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en 
framtida plan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-19 § 71 
Kultur- och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att en plan tas fram för isbanor. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 173 Dnr 2021/000047 

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Ewa Ryberg (V) föreslår i en motion att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra toaletter i en 
eller flera verksamheter. 
 
Motionären hänvisar till att andra kommuner har menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, 
fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser. 
 
Motionären lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs 
skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning 
och bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig 
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg, 
handfat och tvål. 

Ekonomi 
Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen 
medför en kostnad. 
Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2021-10-04 § 51 
Kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-08-24 
Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therése Mancinis (S) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen att Sotenäs kommun, på prov, ska menssäkra 
toaletter i en eller flera verksamheter. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 174   Dnr 2017/001172 

Slutrapport om projekt heltid 

Sammanfattning 

SKR, Sveriges kommuner och regioner startade 2016 ett utvecklingsprojekt med inriktningsmålet 
att 2021 skulle heltid vara norm för medarbetare inom välfärden.  
 
Sedan 2017 har Sotenäs kommun aktivt drivit ett arbete för möjligheten till ökad 
sysselsättningsgrad och införandet av heltid för samtliga medarbetare inom kommunen.  
 
Sotenäs kommun har avsatt medel för en 0,5 projektledare samt medel för utbildningsinsatser.  
Processen med införandet av heltid har bedrivits i tätt samarbete med verksamheten samt 
fackförbunden då det efter avslutat projekt ska drivas och vara en naturlig del av den dagliga driften 
vilket också kräver utbildningsinsatser för ansvariga chefer och medarbetare.  
 
Resultatet visar att sysselsättningsgraden i kommunen har ökat från 93,7 procent till 97,1 procent.  
2017 arbetade 67 procent av de heltidsanställda heltid och 2020 var det hela 80 procent.  

Beslutsunderlag 

HR-chefens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 221 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Roland Mattsson (M), Olof Börjesson (C) föreslår 
bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta heltidsprojektet. 
Kommunstyrelsen beslutar att införande av heltid övergår till dagligt verksamhetsansvar och att 
heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning av medarbetare inom hela kommunen från och med 
januari 2022. 
 

Skickas till 

HR-chef 
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KS § 175 Dnr 2021/000919 

Ny lag om stärkt skydd för visselblåsare  

Sammanfattning  

17 december 2021 kommer en ny lag om visselblåsare att träda i kraft. Lagen bygger på EU:s 
visselblåsardirektiv och kommer ställa en mängd nya rättsliga krav som arbetsgivare har att följa. 
Rätten att rapportera missförhållanden kommer att stärkas och skadestånd och vitessanktioner kan 
drabba den som inte följer lagen.  

Direktivet innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks 
ytterligare. Kommunerna har skyldighet att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden 
senast 2022-07-17. Staten kommer inte kompensera kommunerna för den nya lagen då lagen gäller 
alla även företag. 

Intern rapporteringskanal/visselblåsarfunktion 

En intern rapporteringskanal gör det möjligt för arbetstagare att slå larm internt inom en verksamhet 
på ett säkert sätt. Man ska kunna slå larm skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Den som 
rapporterar ska få återkoppling på mottagande inom 7 dagar. Tidsfrist för återkoppling får högst 
uppgå till tre månader efter bekräftelsen. 
 
Denna visselblåsarfunktion ska kunna ta emot rapporter om missförhållanden och ha kontakt med 
visselblåsare, följa upp det som rapporteras, och lämna återkoppling om uppföljningen till de som 
slagit larm. 
 
De behöriga personerna eller enheterna som utses till den interna rapporteringskanalen kan antingen 
vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats för detta för 
verksamhetsutövarens räkning. Verksamheter med 50 till 249 arbetstagare ska till viss del få dela 
interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning. Större verksamheter 
ska vara skyldiga att införa egna interna rapporteringskanaler. Kommuner och regioner ska få dela 
kanaler och förfaranden med kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

Beredning 

Ärendet bereds av Kommundirektörens ledningsgrupp och samverkas med fackförbunden via 
Centrala Samverkansgruppen. Ärendet remitteras till kommunala bolag före Kommunstyrelsens 
beslut. 
Under beredningen så meddelar Sotenäs Vatten AB/Västvatten AB att de hanterar 
visselblåsarfunktionen tillsammans med kommunala bolag i Uddevalla. 
Vidare meddelar RAMBO att de hanterar frågan genom Lysekils kommun. 
Sotenäsbostäder och Sotenäs Rehabcenter AB/Tumlaren är positiva till samverkan. 
Frågan har också ställts till Lysekils och Munkedals kommuner om en gemensam upphandling. 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 11(58)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 175 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-09-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 217 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) meddelar att Sotenäs Rehabcenter/Tumlaren är positiv till samarbete. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphandla en visselblåsarfunktion som gäller för Sotenäs kommun 
och intresserade kommunala bolag. 
Kostanden bör fördelas med Kommunala bolag i förhållande till antalet anställda och att 
Kommunala bolag avsätter medel för egna eventuella utredningar. 
Totalt avsätts 50 tkr för år 2022 ur ofördelade medel. 
 
Frågan har ställts till bland annat Lysekil och Munkedal om en gemensam upphandling. 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
HR-chef 
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KS § 176 Dnr 2021/000768 

Motion om fria bussresor för 65 år och äldre 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) föreslår i en motion att fria bussresor införs från 65 år. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-22 § 105 att överlämna motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beskrivning av ärendet 

Västtrafik har lämnat en kalkyl där det framgår att antalet personer som är 65 år och äldre i Sotenäs 
kommun är 3092 st.  
 
Kostnaden uppgår enligt kalkylen till 250 kr/kort, vilket ger en total möjlig högsta kostnad på 
773 000 kronor. Priset motsvarar det intäktsbortfall och de ökade trafikkostnader som detta 
erbjudande innebär för Västtrafik.  
 
Kostnaden för administrationsavgift uppgår till 135 kr/kort, totalt möjlig högsta kostnad är 417 000 
kr. 60 % - 80 % av 1 190 000 är mellan 714 tkr till 952 tkr. 

Ekonomi  
Vid ett införande av fria resor för personer + 65 år så bör kommunen avsätta  
ca 700-950 tkr. 

Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Motion 
Kalkyl från Västtrafik 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 218 

Yrkande 

Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras och för att konsekvensbeskrivas ytterligare. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 177 Dnr 2020/000350 

Uppdrag efter bifallen motion om kollektivtrafik 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18 § 20 att bifalla en motion om förbättringar i 
kollektivtrafiken i Sotenäs kommun. Kommunfullmäktige uppdrog åt Kommunstyrelsen att 
tillsammans med Västtrafik utreda en jämnare turtäthet mellan linje 860 och 862 samt att utreda den 
mest optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn i dialog med det lokala näringslivet. 

Beskrivning av ärendet  

Motionen mynnade ut i ombyggnation av hållplatserna i Bovallstrand och Hunnebostrand. När 
dessa ombyggnader togs i bruk så upptäcktes problem med att de nya hållplatserna stoppar 
Räddningstjänsten från att kunna fullfölja sitt uppdrag då köer bildas när bussarna stannar och 
stoppar bakomvarande trafik i korsningen i Hunnebostrand.  
 
Det har visat sig mycket svårt att kunna överblicka vilka konsekvenser olika beslut får gällande 
förändringar i kollektivtrafiken och eventuella oönskade följdeffekter som kan uppstå lokalt. 
 
När man ska utreda den mest optimala placeringen av hållplatsen i Kungshamn så får man också 
titta på betydelsen av att placera hållplatsen i centrum. Hållplatsens placering är viktig för platsen, 
ett centrum med hållplats är attraktivare än utan. Flyttar man hållplatsen så kan de egenskaper som 
gör platsen attraktiv gå förlorad. Detta är dock svårt att mäta. Det är viktigt för både besöksnäringen 
och ur ett turistperspektiv, som turist kanske man väljer att åka buss till Kungshamn för att sedan ta 
båten ut till Hållö. Möjligheterna vid en utredning att kommunicera med de som berörs, resenärer 
och andra tex det lokala näringslivet är också begränsade, då vi inte alltid vet vem de är.  
 
Då man inte med statistik kan bestämma var den mest optimala placeringen av hållplatsen i 
Kungshamn är, så föreslås att utredningen om att flytta hållplatsen i Kungshamn från 
centrumhållplatsen till Hälsans Hus läggs ner. 
 
Motionärerna föreslog också att man ändrar på turtätheten inom kommunen så att den buss som 
flertalet Sotenäsbor har möjlighet att åka med går med tätast turer, dvs. buss 862. Alla bussar går 
från och till Kungshamn/Smögen, turtätheten blir inte sämre för de som åker buss 860 idag.  
 
Förslaget från motionärerna om jämnare turtäthet har kommunen framfört vid dialogmöten med 
Västtrafik och det nya kundräkningssystemet kommer kunna redovisa statistik på ett bättre sätt än 
tidigare och ge underlag för bättre bedömningar för Västtrafik. Västtrafik menar att det är viktigt att 
invänta hur man ser på utvecklingen av busstråken innan man tittar på eventuella åtgärder i 
infrastrukturen. 
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Beslutsunderlag 

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2021-10-27 
Västtrafik anteckningar dialogmöte 2021-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 219 

Yrkande 

Lars-Erik Knutsson (S) och Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lars-Erik Knutssons (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att synpunkter om turtätheten är överlämnade till Västtrafik och att 
utredningen om att flytta hållplatsen i Kungshamn läggs ner. 
 
 

Skickas till 

Administrativ chef 
Västtrafik 
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KS § 178 Dnr 2021/000078 

Kommunakademin Väst - långsiktig finansiering och ny utvecklad 
organisation 

Sammanfattning 

Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och 
Högskolan Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. 
 
Kommunakademin Väst inkom 2021-01-22 med budget och verksamhetsplan 2021. Budgeten på 
helår är 1465 tkr och beräknas ge ett mindre överskott på 35 tkr. Kostnaden delas lika mellan 
Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner. Vad gäller kommunernas del av kostnaden har den för 
2021 att hanteras inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds medel och för 2022 genom en 
tillfällig utdebitering till kommunerna i Fyrbodal baserat på antalet invånare. 
 
Arbetsutskottet i Fyrbodal beslutade 2020-10-08, § 94, att utse en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter avseende långsiktig 
finansiering av KAV samt att ge förbundsdirektören i uppdrag att konkretisera ett förslag på 
formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgruppen till direktionsmötet.  
På direktionsmötet 2020-10-29, § 94, beslutades i enlighet med arbetsutskottets förslag. Följande 
ledamöter utsågs att ingå i den politiska styrgruppen: Ingemar Samuelsson (sammankallande), 
Liselotte Fröjd, Tobias Bernhardsson, Paul Åkerlund. En process har därefter pågått under ett år. 
Bedömningen är att respektive kommun föreslås ges möjlighet att göra ett ställningstagande om 
huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering 
om 2,75 kr per kommuninvånare fr o m 1 januari 2023 eller om man förordar att samverkansavtalet 
sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022. 
 
Rekommendationen från den politiska styrgruppen till arbetsutskottet är att den långsiktiga 
finansieringen för KAV ska ske genom att medlemsavgiften höjs med 2,75 kr per kommuninvånare 
och år från och med 2023. Arbetsutskottet noterar att detta innebär en förändring av 
basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i att finansiera Kommunakademin 
Väst administreras via medlemsavgiften.  
Arbetsutskottet vill göra utskicket i nära tid för att ge medlemskommunerna mesta möjliga tid att 
fatta beslut i ärendet. Senast den 31 december 2021 behöver beslutat vara kommunalförbundet 
tillhanda. Baserat på kommunernas svar kommer arbetsutskottet den 20 januari 2022 att ta fram 
förslag på beslut till kommande direktionsmöte den 3 februari 2022. 
Fyrbodals förbundsdirektör har i uppdrag att göra ett utskick till medlemskommunerna för ett 
ställningstagande kring långsiktig finansiering för Kommunakademin Väst om huruvida man 
förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en medfinansiering om 2,75 kr per 
kommuninvånare fr o m 1 januari 2023 eller om man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast 
den 31 mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 31 december 2022. 
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Den politiska styrgruppen informerar direktionen om processen på direktionsmöte den 28 oktober. 
För Sotenäs kommun skulle kostnaden bli ca 25 000 kr/år (9 147 invånare (2021-06-30) * 2,75). 
Kostnaden föreslås att arbetas in i budgeten för 2023 och framåt. 

Beslutsunderlag 

Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2021-11-01 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 206 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om medfinansiering för KAV om 2,75 kr per kommuninvånare fr o m 1 
januari 2023. Kostnaden arbetas in i budgeten för 2023 och framåt. 
 

Skickas till 

Kommunalförbundet Fyrbodal 
Högskolan Väst 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
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KS § 179 Dnr 2021/000927 

Yttrande över havsbaserat vindkraftsprojekt utanför territorialgränsen 
i norra Skagerak 

Sammanfattning 

Företaget Zephyr Vind AB planerar att ansöka om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark som 
ligger i norra delen av Skagerak på en total yta av 201 km2. Sotenäs kommun är ombett att 
inkomma med yttrande inför kommande miljökonsekvensbeskrivning som företaget avser att ta 
fram.   

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs kommun har inbjudits till avgränsningssamråd inför etablering av havsbaserad 
vindkraftspark vid namn Vidar och är ombedda att komma med yttrande om vi anser att något 
saknas i samrådshandling för framtida miljökonsekvensbeskrivning. Sotenäs kommun är inte 
ombedda att göra egna utredningar eller ta ställning för eller emot en vindkraftspark. 
Bolaget Zephyr planerar att ansöka om tillstånd för vindpark Vidar till havs i norra delen av 
Skagerrak. Vindparken förväntas generera omkring 5,5 Terawattimmar (TWh) el per år.  
Vindkraftparkens yta är ca 201 km2. Vindparken planeras att bestå av 66-91 vindkraftverk med en 
totalhöjd på max 340 meter.  Vindkraftverkens fundament är flytande och förankras till botten. 
 
Tillstånd för etablering av vindparken söks enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon 
samt om tillstånd för tillhörande internkabelnät enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Den 
planerade vindkraftsparken är belägen utanför territorialgränsen, i Sveriges ekonomiska zon. 
Tillståndsprövning görs av Regeringen eller den myndighet som Regeringen bestämmer. 

Beslutsunderlag 

Näringslivsutvecklarens tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Samrådsunderlag Vidar daterat 2021-10-28 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 220 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår att i enlighet med tidigare yttrande från Kommunstyrelsen, där 
Kommunstyrelsen har avstyrkt vindkraftsetablering i Skagerack, att avslå eventuell vindkraftspark 
Vidar och västerut. 
Nils Olof Bengtson (M) föreslår också, i det fall att arbetsutskotts förslag beslutas, att man lämnar 
ett yttrande med tillägg av att det ska fonderas medel för avveckling och återställning av skadad 
miljö. 
Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till Nils Olof Bengtsons (M) förslag. 
Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg 
av att det ska fonderas medel för avveckling och återställning av skadad miljö. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Therese Mancini (S) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen avslår detta. 
Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med tidigare yttrande från Kommunstyrelsen, där 
Kommunstyrelsen har avstyrkt vindkraftsetablering i Skagerack, att avslå eventuell vindkraftspark 
Vidar och västerut. 
 

Reservation 

Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) reserverar sig mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Yngve Johansson (MP) lämnar en protokollsanteckning. 
 

Skickas till 

Näringslivsutvecklare 
Näringslivs- och utvecklingschef 
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KS § 180 Dnr 2021/000724 

Justering av delegationsordning 

Sammanfattning 

Ärendet avser förslag till justering av Kommunstyrelsens delegationsordning i avsnitt 5 som avser 
mark- och exploateringsfrågor samt enstaka justering i avsnitt 4 som avser hyresfrågor. 

Beskrivning av förslagen till förändring 

4.29 - Rätten att företräda kommunen i hyres- och arrendenämnden bör fördelas så att det stämmer 
med organisationen. Idag är drift- och projektchef delegat vilket bör kvarstå för hyresfrågor. För 
arrendefrågor bör det däremot vara en mark- och exploateringsingenjör eftersom tjänstepersoner i 
denna roll hanterar dessa ärenden.  
 
Direkt under rubriken till avsnitt 5 anges i förslaget att "Underskrift av avtal enligt beslut i 
Kommunstyrelsen, dess utskott eller andra beslut enligt delegationsordningen utgör verkställighet 
av beslutet. Detta är ett förtydligande efter kommunstyrelsens beslut att ändra beslutet om "rätt att 
underteckna handlingar i ärende" Där har punkter om undertecknande av avtal tagits bort eftersom 
det utgör verkställighet av beslut i styrelse, utskott, chefer och medarbetare.   
 
5.3a - Redaktionell ändring 
 
5.3b - Redan under avsnittsrubriken anges att delegation enligt hela avsnittet endast omfattar beslut 
enligt taxor, policys, riktlinjer mm beslutade av KF. T.ex. kan en mark- och exploateringsingenjör 
inte använda delegationspunkten 5.1a för att upplåta ett ettårigt lägenhetsarrende i strid med 
sjöbodspolicyn.  
 
Förslaget till ny punkt 5.3b innebär att ansökningar om köp kan avslås på delegation, om förslaget 
inte är planenligt, inte följer politiska inriktningsbeslut eller principbeslut för olika områden, i fall 
där aktuell mark redan sålts, arrenderats ut eller det i övrigt är uppenbart att ansökan ska avslås. I 
dessa fall föreslås mark- och exploateringsingenjörer som delegater, dock att detta förutsätter 
hörande av näringslivsutvecklaren och KS presidium innan beslut fattas i företagsärenden.  
 
I övriga fall, föreslås KSAU ges delegation att avslå ansökningar om markköp.  
 
5.6  - Punkten föreslås omformuleras för att tydligare ange vad den avser. Delegationspunkten avser 
oftast remisser från byggnadsnämnden och ibland miljönämnden, men även andra myndigheter 
inom kommunen kan remittera markägarfrågor till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår vidare 
att kopplingen till planenlig användning släpps eftersom bedömningen enligt plan- och bygglagen 
åvilar Byggnadsnämnden och inte Kommunstyrelsen i dessa fall.  
 
5.10 - Förvärv eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel inklusive byggnad bör omfatta både 
drift- och projektchef och mark- och exploateringsingenjör för att följa ansvarsfördelningen i  
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organisationen. Finns det en byggnad på fastighetsdelen är det avdelningen drift- och projekt som är 
ansvarig och i övriga fall markförvaltningen.  
 
5.11 - Delegation till KSAU att prissätta kommunala tomter lämnas oförändrad 
 
5.12a - I gällande affärsöverenskommelsen med Sotenäsbostäder anges i § 3: ”Kommunen ska i 
samband med försäljningen av småhustomten till allmänheten, via den kommunala tomtkön, 
förvärva tomten från bolaget.” Delegationspunkten föreslås för att komplettera 
delegationsordningen så att alla moment i affärsöverenskommelsen täcks. Affärsöverenskommelsen 
bifogas i sin helhet. 
 
5.12b - Delegation till MEX att sälja kommunala tomter efter KSAUs beslut om prissättning lämnas 
oförändrad. 
 
5.12c –Mark- och exploateringsingenjör har delegation att sälja kommunala tomter enligt beslut om 
prissättning från kommunstyrelsens arbetsutskott (p 5.12b). Ärenden att neka köp ska med 
nuvarande skrivning beslutas av kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår en ny punkt 5.12c med 
delegation till mark- och exploateringsingenjör även neka bud där budgivaren inte uppfyller 
kriterierna i tomtköreglerna, eller det finns andra intressenter med företräde (ny 5.12c).   
 
5.18 - En ny punkt föreslås komplettera delegationsordningen. Beslut om avvisning av ärenden 
fattas då underlaget i ärendet är bristfälligt och inte kompletterats av sökanden. Beslut om 
avskrivning fattas när ansökan återkallats eller det av någon annan anledning inte går att pröva 
ärendet. Förvaltningen föreslås medges delegation i dessa fall. Båda fallen förutsätter 
kommunikation med sökanden. Noteras kan att inget hindrar att en sökande gör en ny ansökan. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning Kommunstyrelsen reviderad 2021-03-03 med förslag 2021-08-27 
Affärsöverenskommelse mellan Sotenäs kommun och Sotenäsbostäder 2017-09-26 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteutlåtande 2021-09-08 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 194 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att punkt 1.2.1. ändras till att avsked/uppsägning inte delegeras 
avseende uppsägning/avsked av kommundirektör.  
Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till Mikael Sternemars (L) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen i punkterna 4.29, under rubriken till 
avsnitt 5, punkterna 5.3a, 5.3b, 5.6, 5.10, 5.12a-c och 5.18, enligt förslag delegationsordning 
Kommunstyrelsen 2021-08-27. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen i punkt 1.2.1. till att 
avsked/uppsägning inte delegeras avseende uppsägning/avsked av kommundirektör.  
 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning. 
 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Plan- och byggchef 
Administrativ chef  
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Mikael Andersson (-) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande; 
 
5.3a och 5,3b delegerat ansvar, mark och exploateringsfrågor 
I Sotenäs kommun råder ett högt exploateringstryck, många visar intresse av mark och upplåtelser. 
 
Det är i grunden bra att förenkla administrationen och förenkla samt snabbt hantera ”självklara” 
ärenden. Samtidigt kan det finnas ett tolkningsutrymme och eller exempelvis en möjlighet att tex 
låta sökanden ändra en detaljplan för att ”möjliggöra”. 
Målet skall vara att beslut skall fattas så nära medborgaren det går. Överliggande myndighet skall 
hjälpa underliggande. Därmed skall rimligen slutliga avslagsbeslut fattas av politiker som kan bytas 
ut och inte delegeras till tjänstemän. 
 
Den nu ändrade delegationen innebär risker som inte är obetydliga. För att undvika risk av någon 
grad av myndighetsaktivism, eller att något avslag ges på grund av dagsform, vilket jag på inget sätt 
påstår att det sker i vår kommun är mitt förslag att man ej ändrar delegationsordningen i dessa 
avslagsärenden. Det inte lämpligt att låta tjänstemän ha en sådan delegation om den ej samtidigt 
bereder en möjlighet att kunna överklaga till politiken. 
 
När man nu beslutat att ändra delegationen bör varje avslagsärende kunna beredas möjlighet att 
kunna överklagas till den politiska organisationen som defakto har detta ansvar. Man bör på 
tjänstemannanivå skriftligen informera om denna rimliga möjlighet till överklagande till politiken 
vid ett sådant tjänstemannaavslag.  
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KS § 181 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB, brukningstaxa, anläggningstaxa, investerings-
budget 2022-2024  

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med budget 2022 samt plan 2023 - 2024. I budget 2022 har 
inräknats ett överuttag för att hantera de stora investeringsbehoven framåt samt det underuttag som 
finns sedan tidigare för Sotenäs Vatten AB.  
 
Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Styrelsen föreslår en ökning av brukningstaxan med 7 % for 2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024. 
  
Styrelsen föreslår anläggningsavgiften ökas med 7 % för 2022, vilket följer genomsnittet på 14 
index gällande drivmedel, anläggningsarbeten och material.  

Investeringar  

Investeringsbudgeten (nettobudget, dvs efter avdrag för anslutningsavgifter) föreslås uppgå till 33,4 
mnkr för 2022, 35,0 mnkr 2023 samt 39,3 mnkr för 2024.  
 
Investeringarna har delats upp i följande områden för 2022; 

• Reinvesteringar samt kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder 32,1 mnkr  
• Omvandlingsområden 8,1 mnkr  
• Exploateringsområden 3,5 mnkr  
• Bruttoinvesteringar 43,7 mnkr  
• Fakturerade anläggningsavgifter -10,3 mnkr  
• Nettoinvesteringar 33,4 mnkr  

Brukningstaxa  

Med förslag till investeringar och övrig uppräkning föreslås att brukningstaxan ökas med 7 % för 
2022, 7 % för 2023 och 7 % för 2024.  
Förslaget till höjning grundar sig på bedömda kostnadsökningar och minskade intäkter. 

Anläggningsavgift  

Anläggningsavgiften (engångskostnad när anslutning sker till det kommunala Va-nätet) föreslås öka 
med 7,0% år 2022. Avgiften följer genomsnittet på 14 index gällande drivmedel, 
anläggningsarbeten och material.  
Anläggningsavgifterna ska motsvara fastigheternas andel av kostnaden för att ordna Va-
anläggningen.  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 24(58)
 

 
 
 
 
 

Forts. KS § 181 

Taxeföreskrifter  

En justering av taxorna har gjorts utifrån den ökning av brukningsavgifter och anläggningsavgifter 
som är föreslagen.  
§14.1 a förändringen avser att göra taxetexten tydligare gällande vad som ingår i avgiften  
§14.3 Förändringen avser att förenkla hanteringen av byggvatten så att det debiteras på samma sätt i 
Sotenäs som övriga bolag.  
§17 Förändringen avser att rätta en felaktig hänvisning till avgift med antagen  

Ekonomi  

En ökning av brukningstaxan på 7 % för Typhus A ger en ökning på 60 kr/månad år 2022. För 
Typhus B ger en ökning med 38 kr/mån. 

Beslutsunderlag 

SVAB 2021-09-30. Protokoll nr 4. Styrelsemöte  
SVAB Budget 2022 samt plan 2023-2024 
SVAB VA-taxa 2022-01-01 Sotenäs kommun – Förslag 
SVAB Tjänsteskrivelse Budget investeringar taxor 2021 med plan 2023-2024 
SVAB Powerpoint  
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 201 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner ökning av brukningstaxan med 7 procent för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner investeringsbudget för 2022 med plan 2023 - 2024.  
Kommunfullmäktige godkänner ökning av anläggningsavgift 7 % för 2022.  
Kommunfullmäktige godkänner att anta taxeföreskrifterna för 2022. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 182 Dnr 2021/000017 

Sotenäs Vatten AB Delårsrapport januari-augusti 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Vatten AB har inkommit med delårsrapport januari – augusti 2021. Styrelsen beslutade om 
rapporten 30 september.   
 
Utfallet för perioden januari -augusti visar ett överuttag på 3,7 mnkr. Budgeterat överuttag för 
perioden är 0,376 mnkr.  
 
Årets överuttag prognostiseras till 2,2 mnkr. Inför året budgeterades med ett överuttag om 0,564 
mnkr. Orsaken till högre överuttag än budget beror i huvudsak på låga räntekostnader och högre 
intäkter än budgeterat.  
 
Investeringsutgift för perioden januari -augusti är 17,2 mnkr. 
Årets bruttoinvesteringar prognostiseras till 33,4 mnkr. Bruttoinvesteringar är budgeterade till 33,7 
mnkr.  
 
Anläggningsavgifter har fakturerats för 3,0 mnkr för perioden januari-augusti. 
Erlagda anläggningsavgifter är budgeterade till 8,5 mnkr. Årets prognos landar på 9,3 mnkr.  
 
Ingen nyupplåning har skett och prognostiseras heller inte att ske.  

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Sotenäs Vatten AB delårsrapport januari-augusti 2021 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 202 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av upprättat delårsbokslut januari-augusti 2021 för Sotenäs Vatten AB. 
 

Skickas till 

Ekonomichef 
Sotenäs Vatten AB 
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KS § 183 Dnr 2021/000908 

Tidigarelägga utbetalning avseende Bredbandssatsning inom SML för 
att uppnå nationella bredbandssatsning samt förstärka förbindelser till 
kommunernas verksamheter 

Sammanfattning 

Ett förslag har inkommit om att tidigarelägga utbetalning avseende den bredbandssatsning inom 
SML för att uppnå nationella bredbandssatsningen.  
 
Enligt ingånget avtal har VGRs Regionala bredbandskoordinator tolkat och klarlagt att 
delbetalningar kan ske under ett längre projekt. VGR såg helst att det skedde vid några få tillfällen 
under projektet istället för vid många tillfällen. VGR kommer att betala ut sina stödmedel i samma 
takt. Förslaget är att det sker vid 3 tillfällen: december -21, juni-22 samt slutligen i december 22, 
under projektet för de färdigställda delprojekten som är färdigställda vid respektive tidpunkt.  
 
Förutsättningen för utbetalning är att Netwest redovisar vilka delprojekt som kommer att 
färdigställas 2021. Delsträckor som redovisas inför utbetalning december -21 för Sotenäs kommun 
är: S1 Åby -Stranderäng, S2 Åby -S3 Ödstoft -Särkhögen, S4 Särkhögen -Askum, S11 Folkets Hus 
Hunnebostrand. Kostnaden beräknas till 797 604 kr.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse angående ekonomin SML-projektet 
Ekonomichefs tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 205 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att stödja förslaget att delbetalningar av projektets utbetalningar sker vid 
3 tillfällen: december -21, juni och december -22 för de färdigställda delprojekten som kan 
redovisas vid respektive tidpunkt, vilket innebär att 0,798 mnkr betalas ut under december -21 
utifrån redovisad sammanställning.  
 
Finansieringen för den tidigarelagda utbetalningen föreslås tas från kommunstyrelsens ofördelade 
driftmedel 2021 och under 2022 ökas kommunstyrelsens ofördelade medel med motsvarande 
belopp genom omfördelning från Kommunstyrelsens allmänna verksamhet där avsatta medel finns 
budgeterade enligt Mål och resursplanen 2022-2025, budget 2022.   
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Skickas till 

Netwest 
SML-IT 
Digitaliseringsstrateg 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 28(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 184 Dnr 2021/000882 

Budget och verksamhetsplan 2022- 2024 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har inkommit med Budget och verksamhetsplan 2022-2024, vilken antogs av 
direktionen 2021-09-024. Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter 
samråd med förbundets medlemmar. Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader 
minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt 
självkostnadsprincipen. 
  
Verksamhetsmålen för 2022 har direktionen fastslagit och består av både kvalitetsmål med 
indikatorer, arbetsmiljömål med indikatorer samt miljömål med indikatorer. De finansiella målen 
för 2022 är att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat och att checkkrediten ej ska 
nyttjas. 

Ekonomi  
Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022.  Efter omprövning av 
nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 
2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer att öka med 4,5 mnkr 2022.  Då denna kostnad 
bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi lagts en budget med negativt 
utfall som resulterar i ett underskott. 
 
Underskottet förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 
mnkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med kommunallagens bestämmelser gällande 
balanskravet med åberopande av särskilda käl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade 
underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska 
resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland 
annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar.  
 
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en 
snitthöjning om 2,7 %. 
 
Budget enligt förbundet mnkr 2022 2023 2024 
Intäkter (försäljning av 
förmedlingstjänster) 204,0 

210,0 215,0 

Kostnader 208,5 210,0 215,0 
Resultat -4,5        0        0 
Budgeterat antal uppdrag 320 000 320 000 320 000 

Bakgrund 
Sotenäs kommun ingick medlemskap i Tolkförmedling Väst 2020-03-12. Kommunens kostnader 
för tolktjänster har de senaste åren uppgått till ca 160 tkr och fördelningen har varit ca 57 % ON, 16 
% UN, 28% KS. Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text på fler än 100 olika  
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språk. Medlemmarna är Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad samt 41 kommuner i Västra 
Götalands län. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-14 
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 207 

Yrkande 

Nils Olof Bengtson (M), Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Nils Olof Bengtsons (M) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad budget och verksamhetsplan 2022 -2024 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
   

Skickas till 

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Ekonomichef 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 30(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 185 Dnr 2021/000004 

Budgetuppföljning och prognos helår per oktober 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen till och med oktober visar på ett prognostiserat överskott på helår +24,0 mnkr 
vilket är +18,5 mnkr bättre än budgeterade +5,5 mnkr.  
 
Nämndernas resultat beräknas uppgå till +3,6 mnkr. För den förvaltningsövergripande 
verksamheten inklusive avskrivningar prognostiseras ett underskott mot budget med -5,7 mnkr.  
 
Skatteintäkter och kommunal utjämning tillkommer, varav skatteintäkterna och ser ut att bli +14,8 
mnkr högre än budgeterat, och den kommunala utjämningen +5,7 mnkr högre än budgeterat.  
 
De större förändringarna jämfört med september-prognosen avser:  
• Nämndsverksamhet: KS +0,7 mnkr. UN +1,3 mnkr. ON +0,3 mnkr.  
• Gemensam verksamhet: Prognosen för exploateringsintäkter ökar med +2,6 mnkr, driftbidraget till 
Tumlaren har förbättrats med +0,6 mnkr, därtill ökar estimatet avseende nedskrivning av 
anläggningstillgångar med -2,5 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Prognos efter oktober 2021-11-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 208 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen och uppmanar Omsorgsnämnden att vidta åtgärder för 
att nå en budget i balans. 
 

Skickas till 

Omsorgsnämnden 
Kommunrevisionen 
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KS § 186 Dnr 2021/000274 

Återrapportering Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021 

Sammanfattning 

I rapporten "KKiK - åtgärder under året" redovisas de nyckeltal där kommunen placerades bland de 
25 bästa och sämsta i jämförelsen år 2020, samt vad förvaltningen gjort inom respektive område 
under år 2021.  

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs deltar tillsammans med 260 andra kommuner i ett nationellt kvalitetsprojekt, Kommunens 
Kvalitet i Korthet. Jämförelseprojektet innefattar ett 40-tal nyckeltal. Kommunstyrelsen behandlade 
2021-04-14 "KKiK-rapport - Analys av resultat 2020" och beslutade att uppdra åt nämnderna att 
fortsätta med analys i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent bästa samt analys 
och förslag till åtgärder i de områden där Sotenäs placerar sig bland de 25 procent sämsta i 
jämförelsen, även i kommande års KKiK-rapporter och att nämnderna ska återkoppla till 
kommunstyrelsen kvartal 4. 
 
I rapporten "KKiK - åtgärder under året" redovisas de nyckeltal där kommunen placerades bland de 
25 bästa och sämsta i jämförelsen år 2020, vad förvaltningen i föregående rapport beskrev behövde 
göras för att behålla ett bra resultat alternativt förbättra ett lågt resultat, samt vad förvaltningen gjort 
inom området under år 2021.  
 
Under våren 2022 kommer kommunstyrelsen ta del av rapporten som sammanfattar 2021 års utfall 
jämfört med övriga kommuner i projektet. 

Beslutsunderlag 

KKiK - åtgärder under året, daterad 2021-10-21 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 209 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att kommundirektören får i uppdrag att arbeta vidare med resultatet 
med rapporten, samt undersöka möjligheten att fortsätta mäta ”Hur snabbt man får svar på e-post” 
och ”bemötande”. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att Kommunstyrelsen 
antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av återrapportering Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2021, samt att 
ge kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med resultatet med rapporten, samt undersöka 
möjligheten att fortsätta mäta parametrarna ”hur snabbt man får svar på e-post” och ”bemötande”. 
 

Skickas till 

Controller 
Administrativ chef 
Kommundirektör 
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KS § 187 Dnr 2021/000008 

Uppföljning av internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 innehåller fem kontrollområden. Av fem 
kontrollområden bedöms tre fungera. Ett av områdena har inte kunnat granskas under året. Därtill 
bedöms ett område behöva utvecklas. Detta område föreslås inkluderas i 2022 års 
internkontrollplan.  
 
1. Nämndens styrande verksamhetsmål - bedöms fungera 
2. Utbetalningar - bedöms fungera 
3. Delegationsordning - bör utvecklas 
4. Rekryteringsprocess - bedöms fungera 
5. Medarbetarsamtal - kunde inte granskas under året 

Beslutsunderlag 

Rapport uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021, daterad 2021-10-21. 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 210 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Controller 
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KS § 188 Dnr 2021/000009 

Intern kontroll 2021 - sammanställd uppföljning 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 
Varje nämnd och bolag har en skyldighet att styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndens/bolagets verksamhetsområde. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar av systemet behövs, 
ska styrelsen besluta om sådana. 
 
I bifogad sammanställning framgår vilka kontroller som genomförts för respektive nämnd och bolag 
samt uppgift om kontrollområdet "fungerar", "fungerar men bör utvecklas" eller "inte fungerar". Till 
vissa granskningspunkter tillkommer förslag på åtgärder.  
 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän har samtliga antagit sin uppföljning av internkontrollplan 2021. Kommunstyrelsen 
behandlar uppföljning av styrelsens internkontrollplan 2021 i anslutning till uppföljningen av den 
samlade uppföljningen/återrapporteringen 2021. 
 
De kommunala bolag vars styrelse under året behandlat uppföljningen av innevarande års 
internkontrollplan ingår också i den samlade återrapporteringen. Årets samlade återrapportering 
inkluderar kommunstyrelsen, samtliga fyra facknämnder samt bolagen Sotenäsbostäder och Sotenäs 
Vatten/Västvatten. Rapporten består av 39 kontroller. Sammantaget visar årets kontroller att 28 
områden fungerar bra, att nio områden bör utvecklas, samt att två områden inte kunnat utvärderas 
under året.  
 
IT-enheten har inte genomfört verksamhetsspecifika kontrollområden under 2021. 
 
Löneenhetens internkontroll är inte behandlad i Munkedals kommun ännu, och delges 
kommunstyrelsen som ett anmälningsärende efter beslut i Munkedal. 
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Rambos internkontroll är inte behandlad i bolagets styrelse ännu, och delges kommunstyrelsen som 
ett anmälningsärende efter beslut i bolaget. 
 
Sotenäs RehabCenter har inte genomfört verksamhetsspecifika kontrollområden under 2021. Dialog 
om processen har förts med bolaget under året. Vid återrapportering av internkontrollplan 2022 till 
kommunstyrelsen kommer även Sotenäs RehabCenter inkluderas. 

Beslutsunderlag 

Sammanställd uppföljning av intern kontroll 2021, daterad 2021-10-21. 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-21 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 211 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar facknämndernas, Sotenäsbostäders och Sotenäs Vattens/Västvattens 
återrapportering av internkontrollplaner 2021, med föreslagna åtgärder.  
 

Skickas till 

Kommunrevisionen 
Controller 
Nämnderna 
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KS § 189 Dnr 2021/000007 

Intern kontroll 2022 - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Sammanfattning 

Syftet med internkontrollplanen är, enligt reglemente för intern kontroll, antaget av  
kommunfullmäktige 2011, senast reviderad 2018-04-24 § 41, att säkerställa att styrelser och 
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, vilket innebär att de med rimlig grad av 
säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:  

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet  
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, avtal m.m.  

 
Kommunstyrelsen ska årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Intern 
kontroll ska inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det är 
viktigt att kommunstyrelsens internkontrollplan även innefattar verksamhetsinriktade kontroller.  
 
Internkontrollplanen ska minst innehålla:  

• Genomförd riskbedömning (riskanalys)  
• Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp  
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)  
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen  
• När uppföljningen ska rapporteras till nämnden/styrelsen  

 
Kommunstyrelsen har i anvisningar för intern kontroll 2022 beslutat om tre kontroller som gäller 
för kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut 
• Beslutade klimatlöften 

 
Utöver dessa antas ytterligare några kontroller som endast avser kommunstyrelsens verksamheter. 
Kommunstyrelsen kan prioritera några av dessa. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022, daterad 2021-10-22 
Controllers tjänsteutlåtande 2021-10-22 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 211 
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Forts. KS § 189 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att följande granskningsområden, förutom de anvisade, ska ingå i 
internkontrollplan för år 2022: 
 

• Medarbetarsamtal 
• Skyddsronder 
• Systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Delegation diarieförda projekt 

 
 
Dessutom ingår tidigare anvisade områden; 

• Kreditering av kundfakturor  
• Processen kring delegationsbeslut  
• Beslutade klimatlöften  

 

Skickas till 

Kommunrevisionen  
Controller 
HR-chef  
Administrativ chef  
Näringslivs- o utvecklingschef  
Räddningschef  
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KS § 190 Dnr 2022/000001 

Budget 2023 - Planeringsförutsättningar 

Sammanfattning 

Beslut om planeringsförutsättningar ligger till grund för att få fram beräkningsunderlag och 
preliminära ramar och är uppstarten på kommande budgetprocess. I förutsättningarna görs 
antagande om befolkning, skattesats, löne- och prisförändringar, kortsiktiga finansiella mål, och 
tidplan. Slutligt antagande om befolkning och finansiella mål tas i samband med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni.  

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar MRP 2023 - 2026, budget 2023, daterad 2021-10-28 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-10-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-11-10 § 215 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige godkänner planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023 - 2026, 
budget 2023.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 191 Dnr 2021/000013 

Redovisning av delegationsbeslut 
Lista på delegationsbeslut under tiden 2021-10-19 - 2021-11-17; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-11-17 93136 

 
Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel ÖP avseende 2021. 

2020/000001 

2021-11-17  
 

Förteckning över avtal om anställningar 
utfärdade månad 2021-10 inom 
Kommunstyrelseförvaltningen, 
Omsorgsförvaltningen, 
Utbildningsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

2021/000013 

2021-11-16 93131 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud efter 
avrop i DIS personbilar o lätta 
transportfordon avseende 4 elbilar för 
långfärd 

2021/000811 

2021-11-16 93112 
 

Delegationsbeslut Begäran om utlämnande 
av allmän handling, Sekretessprövning, Risk- 
och sårbarhetsanalys 2019 

2019/001131 

2021-11-16 93083 
 

Delegationsbeslut - ansökan om överlåtelse 
av arrende på Malmön för brygga 

2020/000449 

2021-11-16 93081 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om kommunal, offentlig plats för glasskiosk 
vid Tångenbadet under säsongen 2022. 
A412.366/2021 

2021/000812 

2021-11-16 93067 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om arrende för 
brygga på Hasselön 1:74 

2020/000825 

2021-11-15 93040 
 

Delegationsbeslut-arrende för brygga 2017/000848 

2021-11-15 92995 
 

Delegationsbeslut- arrende för brygga, 
Hunnebo 1:461 

2020/000584 

2021-11-15 92989 
 

Delegationsbeslut-ansökan om arrende, 
Gravarne 3:1 

2016/001040 

2021-11-12 93012 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om att få ställa upp en container på Nygatan 
12 i Kungshamn. A612.577/2021 

2021/000940 

2021-11-11 92943 
 

Delegationsbeslut, Tomtkö- Förlängning av 
byggnadsskyldighet Finntorp 2:319 

2019/001231 

2021-11-11 92809 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0611-350-1 Sandön 1:1 

2021/000925 

2021-11-10 92972 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om filminspelning på Storgatan på Smögen. 
A638.837/2021 

2021/000961 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-11-09 92958 

 
Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0711-398-2-01 på fastighet 
Vägga 2:262 sjöbod och brygga 

2021/000787 

2021-11-04 92906 
 

Delegationsbeslut vanlig - Remiss - Ansökan 
om att få ställa upp vaccinationsbuss för TBE 
i Hunnebostrand under 2022. A533.867/2021 

2021/000920 

2021-11-03 92867 
 

Delegationsbeslut - överlåtelse av 
arrendeavtal 0311-406 gällande sjöbod med 
brygga på fastighet Hunnebo 1:647 

2021/000888 

2021-11-02 92897 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Topo Studio 
Arkitekter AB 

2020/000445 

2021-11-02 92896 
 

Delegationsbeslut beslut om deltagande i 
DIS tekniska konsulter Spectra Consult 
Skövde AB 

2020/000445 

2021-11-02 92796 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0511-024-2 sjöbod/brygga 
Hasselön 1:74 

2021/000893 

2021-11-01 92790 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud 
rekryteringstjänst anställning 
kommundirektör 

2021/000861 

2021-11-01 92763 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om överlåtelse 
av arrende 0911-144-1 Malmön 1:325 

2021/000874 

2021-10-28 92767 
 

Delegationsbeslut - Underteckna 
förmedlingsuppdrag försäljning fastighet 
Gravarne 1:306 

2021/000224 

2021-10-28 92765 
 

Delegationsbeslut - Överföring av 
investeringsmedel Asfalt/Beläggning/Gator 
till Trafiksäkerhetsprojekt 

2021/000914 

2021-10-28 92695 
 

Överlåtelse av arrende 0711-231-2 på 
Tången 42:1 sjöbod och brygga. 

2019/000694 

2021-10-26 92412 
 

Delegationsbeslut- Ansökan om arrende på 
Gravarne 3:1 angränsande till Gravarne 3:50 
brygga 

2018/001166 

2021-10-20 92542 
 

Delegationsbeslut antagande av anbud i 
upphandling av ramavtal miljöinspektör 
handläggare främst förorenad mark 

2021/000767 

2021-10-20 92503 
 

Delegationsbeslut godkännande av 
tertialbokslut jan-aug 2021 VN inklusive 
bilaga 

2021/000440 

2021-10-20 92498 
 

Delegationsbeslut om att förlänga ramavtal 
förpackningsmaterial matdistribution, 
VästUpp. Sotenäs kommun agerar som 
inköpscentral i denna upphandling och 
förvaltar ensam avtalet för de kommunerna 
som omfattas av ramavtalet. 

2019/000853 
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Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-10-19 92445 

 
Delegationsbeslut-markupplåtelseavtal för 
elledning, Heljeröd 1:29 och 1:30 

2021/000620 

2021-10-19 92421 
 

Delegationsbeslut - 
Gemensamhetsanläggning Ellene 2:86 

2021/000435 

2021-10-19 92316 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 09-014-1 och 09-014-2 på 
Malmön 1:219 sjöbod 

2021/000826 

2021-10-19 92298 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om överlåtelse 
av arrende 01001620 och 01001630 på del 
av Gravarne 3:1 mark för garage. 

2021/000827 

2021-10-19 92027 
 

Delegationsbeslut - Ansökan om köp av 
mark Askums- Anneröd 1:10 

2013/000049 

2021-10-19 91952 
 

Tilldelningsbeslut - Sotenäs Finntorp 2:321 2021/000806 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade delegationsbeslut   
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KS § 192   Dnr 2021/000012 

Anmälningsärenden 
Lista på anmälningsärenden under tiden 2021-10-19 - 2021-11-17; 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-11-16 93113 

 
Återkoppling om temporär utdebitering 
för 2022 - Kommunakademin Väst 

Kansliet Fyrbodals 
Kommunalförbund 

2021-10-25 92606 
 

Protokollsutdrag MimB 2021-10-20 § 
52 - Internbudget 2022 

Miljöeneheten i Mellersta 
Bohuslän 

2021-10-25 92605 
 

Protokollsutdrag MimB 2021-10-20 § 
51 - Delårsrapport jan-aug 2021 

Miljöenheten i Mellersta 
Bohuslän 

2021-10-25 92603 
 

Sammanträdestider 2022 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 

Mijönämnden i Mellersta 
Bohuslän 

2021-10-21 92567 
 

Protokollsutdrag UN 2021-10-19 § 77 
- Sammanträdestider UN, UNAU och 
USG 

Utbildningsnämnden 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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KS § 193   Dnr 2021/000901 

Allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata Tullstigen, Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Området vid Tullstigen i Kungshamn består av åtta fastigheter och beläget vid Ringen. Detaljplan 
vann laga kraft 2008 och VA-ledningar anlades 2012/2013. Anläggningsavgifter för fastigheterna 
erlades 2013. Det fattas dock beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp.    

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Vatten AB har genom sitt driftsbolag Västvatten AB upptäckt att ett område i Kungshamn 
är anslutit till sitt VA-nät, men att det ej är bildat verksamhetsområde för detta område.  
 
Detaljplan för området vann laga kraft 2009-11-09 och exploatören Sotenäsbostäder anlade VA-
ledningar 2012/2013 samt överlämnade ledningar till Sotenäs kommun. Sotenäsbostäder erlade 
också anslutningsavgifter för respektive fastighet. För god ordnings skull föreslås nu formellt beslut 
om verksamhetsområde fattas  

Beslutsunderlag 

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-20 
Bilaga 1 Verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Karta över verksamhetsområde Tullstigen 
Bilaga 2 Utdrag från Styrelsemöte Sotenäs Vatten AB 2021-06-03 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 73 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten dagvatten 
fastighet samt dagvatten gata för fastigheterna: 
Bäckevik 21:1 
Gravarne 3:112 
Gravarne 3:119-3:124   

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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KS § 194   Dnr 2021/000875 

Revidering "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs 
kommun 
(Beslutat i KS 2014-04-09, 2017-04-05, 2018-04-11) 

Sammanfattning 

Under sommarsäsongen 2021 fanns stora utmaningar med renhållningen i vissa områden i 
kommunen. Inte minst var det omfattande bekymmer med nedskräpning på Smögenbryggan. Detta 
har åsamkat problem för kommuninvånare, delårsboende, företagare, besökare och personal. 
Problemen med renhållningen drabbar kommunens varumärke som besökskommun till men för alla 
som bor, uppehåller sig och verkar i kommunen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen, har som väntat, framkommit att det finns en 
stor vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
I detta ärende föreslås reglerna för markupplåtelse ändras så att en förutsättning för att kommunen 
ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa "hur avfallet från verksamheten 
kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att avtal "om avfallshantering eller 
därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhetsutövarens säkerställt att verksamheten 
inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter" lämnas in.  
 
Förslaget innebär alltså att kommunen inte kommer att medge markupplåtelse om dokumentationen 
inte lämnas in, eller planen för avfallshanteringen inte bedöms tillräcklig för syftet att undvika 
nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter. Förslaget innebär också att kommunen kan begära 
att polismyndigheten gör tillsyn ifråga om verksamheten följer tillståndet eller begära att tillståndet 
upphävs. Polismyndigheten får enligt ordningslagen återkalla ett tillstånd om näringsidkaren 
åsidosätter villkor som gäller för tillståndet i "inte ringa mån" och att tillståndshavaren inte vidtar 
rättelse genast efter tillsägelse eller inte kan anträffas efter rimlig efterforskning. Slutligen innebär 
förslaget att en ansökan kommande år kan avslås om hanteringen föregående år inte varit 
tillfredsställande.  
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Forts. KS § 194 

Beslutsunderlag 

Regler för markupplåtelse och uteserveringar i Sotenäs kommun 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 70 

Yrkande 

Robert Yngve (KD), Therése Mancini (S) och Lars-Erik Knutsson (S) föreslår bifall till tekniska 
utskottets förslag. 
Mikael Sternemar (L) föreslår att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att arbeta vidare med att 
alla verksamheter inom aktuellt område omfattas av en avfallsplan. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Robert Yngves (KD) och Mikael Sternemars (L) förslag och 
finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om de ändringar av "Regler för markupplåtelse och uteserveringar i 
Sotenäs kommun" som gäller området på Smögen från busstationen till Vallevik längs Brunnsgatan, 
Smögenbryggan, Kleven samt, gränder och gator i detta område och anges i taxan anges som "zon 
Smögenbryggan".  
Ändringen som beslutas är att markupplåtelsen kräver fortsättningsvis en avfallsplan. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen att arbeta vidare med att alla verksamheter 
inom aktuellt område omfattas av en avfallsplan. 
 

Skickas till 

Handläggare 
Samhällbyggnadschef 
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KS § 195   Dnr 2021/000876 

Revidering Taxa 2022 för upplåtelse av kommunal offentlig platsmark 
och offentlig tillställning 

Sammanfattning 

Ärendet avser revidering av den taxa som gäller upplåtelse av kommunal platsmark och offentlig 
tillställning. Justeringarna syftar till att finansiera en bättre renhållning och till att utgöra incitament 
för verksamhetsutövare att följa egna planer för avfallshantering. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har haft en god dialog med näringslivet i syfte att hitta vägar för en god 
avfallshantering i respektive verksamhet. I dialogen har som väntat framkommit att det finns en stor 
vilja hos alla aktörer att stärka kommunens varumärke genom att bidra till en ren upplevelse för 
kommunmedlemmar, delårsboende och besökare. Det finns ett gemensamt intresse i detta och 
utifrån dialogen med näringslivet finns inte anledning att förvänta sig annat än att alla tar sin del av 
ansvaret framöver. Nu aktuellt ärende syftar till att säkerställa att ingen enskild verksamhet ställer 
sig utanför detta gemensamma arbete, till men för alla verksamheter som tar sin del av ansvaret. 
 
Många verksamheter har tillstånd från polismyndigheten att ha uteserveringar under sommaren. 
Innan tillstånd ges lämnas kommunen möjlighet att yttra sig i frågan. I yttrandet kan kommunen 
antingen medge markupplåtelse enligt ansökan eller neka sådan. Kommunens yttrande i 
markupplåtelsefrågan är bindande för polismyndigheten.  
 
När polismyndigheten medger begagnande av offentlig plats utgår en avgift för detta. Avgiften 
följer taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Finansiering av skräpplockning 
Åtgärder med bättre renhållning, bland annat tillsyn av återvinningsstationer och krav på 
verksamhetsutövare att säkerställa sin avfallshantering gäller hela kommunen. Som redan beskrivits 
har situationen emellertid varit värst på och kring Smögenbryggan. Där bedöms situationen inte 
kunna lösas med mindre än att daglig skräpplockning. 
 
I syfte att finansiera skräpplockning i detta område föreslås markupplåtelsetaxan för Zon 
Smögenbryggan höjas från 105% till 140 %, i förhållande till grundtaxan. Detta skulle finansiera 4 
personer som i skiftgång 2x2 kunna arbeta med att plocka skräp i 9 veckor under sommarsäsongen.  
 
Höjningen till 140 % innebär en ökad intäkt med 275 tkr givet att motsvarande ansökningar 
kommer in och beviljas som 2021. Det antecknas att en höjning till 125 % skulle medföra en ökad 
intäkt om 172 tkr och till 150 % en ökad intäkt om 343 tkr kr.  
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Forts. KS § 195  

Taxa vid villkorsbrott 
Regelverket för markupplåtelse föreslås parallellt med detta ärende att ändras så att  
en förutsättning för att kommunen ska medge markupplåtelse är att verksamhetsutövaren kan visa 
"hur avfallet från verksamheten kommer att tas om hand så att verksamheten inte bidrar till 
nedskräpning, brandrisk eller andra olägenheter." Vid ansökan föreslås därför införas krav på att 
avtal "om avfallshantering eller därmed jämförlig dokumentation som visar att verksamhets-
utövaren säkerställt att verksamheten inte bidrar till nedskräpning, brandrisk eller andra 
olägenheter" lämnas in.  
 
Regelverket föreslås även ändras så att gällande tillstånd återkallas och så att ny markupplåtelse inte 
medges påföljande år för det fall att verksamheten inte följer sin egen plan för avfallshanteringen.  
 
I tillägg till detta föreslås i detta ärende att en tilläggsavgift införs för det fall att 
verksamhetsutövaren inte följer den plan för sin avfallshantering som varit en förutsättning för att 
beviljas markupplåtelsen. Tilläggsavgiften är satt för att motsvara det dubbla priset av den 
avfallshantering kommunens avfallsbolag erbjuder enligt avtal. 
 
Förväntan och förhoppningen är att denna taxa inte kommer att behöva tillämpas, varför eventuella 
intäkter i denna del inte bör förväntas i budgetarbetet. 

Beslutsunderlag 

Taxa för markupplåtelse och arrangemang 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-19 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 71 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ärendet återremitteras med hänvisning till att man ser över 
formerna för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att den som skapar 
restavfall är den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger en rimlig kostnadstäckning. 
Lars-Erik Knutsson (S) föreslår att man i återremissen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för att motverka nedskräpningen i våra samhällen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och Lars-Erik Knutssons (S) 
förslag föreslår finner att Kommunstyrelsen antar dessa. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med hänvisning till att man ser över formerna 
för finansieringen av kostnaderna för renhållning, så att det speglar att den som skapar restavfall är 
den som betalar och att detta fördelas på ett sätt som ger en rimlig kostnadstäckning, samt att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan för att motverka nedskräpningen i våra samhällen. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Administratör 
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KS § 196   Dnr 2021/000941 

Parkeringstaxa förlängd avgiftssäsong 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att förlänga 
avgiftssäsongen för p-avgifter. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten 
så som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att förlänga avgiftssäsongen på allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Det förslag som nu 
föreligger avser att förlänga säsongen för avgiftsuttag på kommunens allmänna parkeringsplatser 
till att omfatta perioden 1 maj tom 15 oktober. 

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 75 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett 
samlat grepp i parkeringsproblematiken avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för 
avgiftsbeläggande. Frågan bör komma tillbaka så nya regler och avgifter kan införas senast i april 
2022. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett samlat grepp i parkeringsproblematiken 
avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för avgiftsbeläggande. Frågan bör komma 
tillbaka så nya regler och avgifter kan införas senast i april 2022. 

 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
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KS § 197   Dnr 2021/000942 

Utökning av avgiftsbelagda parkeringsplatser 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att avgiftsbelägga fler 
parkeringar i kommunen. Förvaltningen ser även att kostnaderna för parkeringsverksamheten så 
som exempelvis parkeringsövervakning, asfaltbeläggningar framtagande av nya parkeringsytor 
kommer att öka de kommande åren. 

Syfte  

Genom att införa ytterliga taxa på fler allmänna parkeringsplatser kommer dessa intäkter bland 
annat att bidra till att kommunen kan möta upp de ökade kostnaderna för parkeringsverksamheten 
samt ge nya möjligheter att ta fram och anlägga nya parkeringsplatser, underhålla gator och vägar 
på ett bra sätt.  

Bakgrund 

Sveriges kommuner har rätt enligt lag att ta ut parkeringsavgift i den omfattning som behövs för att 
ordna trafiken på de offentliga platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen 
har upplåtit för parkering. Sotenäs kommun har under många år tagit ut parkeringsavgift och när 
avgiften infördes var huvudsyftet att få omsättning på fordonen i samhällskärnorna. Inom Sotenäs 
kommun har parkeringsavgift hittills tagits ut mellan den 1 juni och 31 augusti även om ett förslag 
föreligger att förlänga denna tid. Att införa parkeringstaxa på fler parkeringsplatser innebär att det 
blir bättre omsättning på fordonen samt i slutändan generera ett större flöde av kunder till de 
verksamheter som är belägna i kommunens närområden samt i centrumkärnorna. Se bifogade 
kartbilagor gällande förslag på parkeringsplatser för införande av parkeringstaxa. Totalt rör det sig 
om ca 150 platser (ytorna är inte asfalterade). 
 
Beslut om att driva parkeringen vid tennishallen i kommunal regi finns, och medel för 
iordningsställande föreslås avsättas i investeringsbudgeten för 2022.  

Beslutsunderlag 

Trafikingenjörens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 76 

Yrkande 

Olof Börjesson (C) och Therése Mancini (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett 
samlat grepp i parkeringsproblematiken avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för 
avgiftsbeläggande. Frågan bör komma tillbaka så nya regler och avgifter kan införas senast i april 
2022. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Olof Börjessons (C) med fleras förslag och finner att 
Kommunstyrelsen antar detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen för att 
invänta mobilitetsutredningen i ÖP-arbetet för att få ett samlat grepp i parkeringsproblematiken 
avseende parkeringar, parkeringsavgifter och tider för avgiftsbeläggande. Frågan bör komma 
tillbaka så nya regler och avgifter kan införas senast i april 2022. 
 

Skickas till 

Samhällsbyggnadschef 
Drift och projektchef 
Trafikingenjör 
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KS § 198   Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Sedan kommunfullmäktige beslutat att säga upp ett avtal mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand inför att den 25-åriga avtalstiden skulle gå ut den sista 
december 2020 har föreningen gjort gällande en i avtalet ingående option till övertag av fastigheten 
Hunnebo 1:506. Uppsägningstiden av det uppsagda avtalet mellan Sotenäs kommun och 
Folketshusföreningen i Hunnebostrand har förlängts i omgångar.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp gällande ramavtal jämte tilläggsavtal 
mellan kommunen och Folketshusföreningen i Hunnebostrand till upphörande den 31 december 
2020. Medan diskussioner pågått mellan kommunen och föreningen har uppsägningstiden förlängts 
tom den 1 september 2021. 
 
Föreningen har först gjort gällande option på återköp av fastigheten Hunnebo 1:506 enlighet med 
det uppsagda ramavtalet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-09-08 § 137 att ställa sig positiv till ett samägande av fastigheten 
alternativt att Folketshusföreningen köper fastigheten för 1 kr och överlämnar till 
folketshusföreningen att meddela besked om föreningens ståndpunkt. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelsen för Hav och land har i styrelsemöte den 2021-09-20 fattat beslut om en avsiktsförklaring 
"1. att godkänna gemensamt ägande tillsammans med Sotenäs kommun och att ta fram förslag till 
bolagsordning, ägandedirektiv och organisation- och ekonomiska konsekvenser för att därefter ta ett 
definitivt beslut i styrelsen.  
2. att styrelsen beslutar att parallellt med fastighetsfrågan tillsammans med Sotenäs kommun utreda 
kulturuppdraget och att beslut tas tillsammans med fastighetsfrågan.  
3. att beslut i fastighetsfrågan förutsätter att föreningen och Sotenäs kommun är överens om 
kulturuppdraget 
4. att till kommunen meddela att optionsrätten bör förlängas till 1 april 2022." 
 
Då uppdrag saknas för fortsatt hantering av ärendet föreslår förvaltningen en förlängning av 
uppsägningstiden i avvaktan på vidare uppdrag. 
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Beslutsunderlag 
Skrivelse från Folketshusföreningen i Hunnebostrand, bilaga 1 
Överenskommelse om förlängning till 31 mars 2022, bilaga 2 
Ramavtal med tilläggsavtal, bilaga 3 
Uppsägningshandling, bilaga 4 
Hyresavtal med förlängningsklausul, bilaga 5  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-10-21 § 188 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal samt 
hyresavtal mellan kommunen och föreningen tom. den 30 september 2022.  
 
Beslutet avser överenskommelse om förlängning av ramavtal med tilläggsavtal och förlängning av 
hyresavtal enligt påteckning på bilaga 2 och 5.  
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att reglera förhållandet mellan kommunen och 
föreningen enligt gällande avtal och regelverk.  
 

Skickas till 

Folketshusföreningen i Hunnebostrand 
Samhällsbyggnadschef 
Utbildningschef 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen | Sammanträdesprotokoll | 2021-11-24 § 168-200 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida 55(58)
 

 
 
 
 
 

KS § 199   Dnr 2021/000251 

Tillgänglighetsstrategi  

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs 
kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som kommunen gör på området. 
Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och aktiviteter i nämndernas 
verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och ledningsmodell. I styr- och 
ledningsmodellen sätts nämndspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i syfte att säkerställa att denna 
strategi genomförs.  
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former.  
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden 
 
Förslaget till tillgänglighetstrategin har varit på remiss till samtliga nämnder. Yttrandena har 
inkommit och tillgänglighetsstrategin är omarbetad efter förslag från nämnderna.  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen fick den 2020-09-15 §54 i uppdrag av kommunstyrelsens tekniska utskott att ta fram 
en övergripande tillgänglighetsstrategi.  Kommunstyrelsen tekniska utskott beslutade 2021-05-15 § 
24 att remittera tillgänglighetsstrategin till utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
byggnadsnämnden och miljönämnden samt tillgänglighetsrådet.  
 
Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet.  
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en socialt, ekonomiskt, miljömässigt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
  
Förslaget till tillgänglighetstrategi har nu varit på remiss till samtliga nämnder. Ingen av nämnderna 
har något att invända emot förslaget, men har förslagit olika tillägg i strategin. 
 
Utbildningsnämnden anger att tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. 
Det går att följa ambitionen att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. Den tar upp 
väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed att vara 
naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande 
för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en 
attraktiv skolkommun. Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet  
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för alla vid kultur- och fritidsevenemang. Utbildningschefen har kommenterat att strategin behöver 
ta hänsyn till fritidsfrågor också, och därmed har ett avsnitt om detta lagts till. 
 
Byggnadsnämnden avstår från att besvara remissen då nämnden är en tillsynsmyndighet över 
tillgänglighetskraven. Det antecknas dock att Byggnadsnämnden just i sin roll som 
tillsynsmyndighet bidrar till kommunens tillgänglighetsarbete. Nämnden har också ansvaret för 
ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.  
 
Miljönämnden ställer sig bakom förslaget till tillgänglighetsstrategi. Miljönämnden välkomnar ett 
strukturerat arbete om tillgängligheten i samhället. Miljönämndens verksamhet berör i normalfallet 
inte den fysiska tillgängligheten i samhället. Strategin borde rimligtvis även gälla det digitala 
rummet och där har miljönämnden mer arbeta att göra till exempel hemsida, e-tjänster. Ett avsnitt 
om kommunens kommunikation har därmed tillförts i strategin. 
 
Omsorgsnämnden yttrande handlar om att de önskar ett avsnitt om deras verksamhet. Det har lagts 
till i tillgänglighetsstrategin. 
 
Tillgänglighetsrådet har yttrat sig och är utan anmärkning eller synpunkter i remisstadiet.   
 
Det finns en handlingsplan kopplad till tillgänglighetsstrategin som bifogas förslaget som en 
information. 

Beslutsunderlag 

Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-10-25 
Handlingsplan för genomförande av tillgänglighetsstrategi 2021-10-25 
Handläggarens tjänsteutlåtande 2021-10-25 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll 2021-11-09 § 72 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner tillgänglighetsstrategins handlingsplan för 2022, daterad 2021-10-25.    

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun, daterad 2021-10-25. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadschef 
Utredare  
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KS § 200   Dnr 2021/000913 

Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk 
produktion och material i kontakt med livsmedel för Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 

Sammanfattning 

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen förändras regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Den stora skillnaden mot dagens system är att det nuvarande systemet med 
förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. 
Genom en övergångsbestämmelse till förordning (2021:176) får dock bestämmelserna om 
förskottsbetalade årliga avgifter i den numera upphävda förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter fortsatt tillämpas fram till utgången av 
2023 i syfte att möjliggöra för en successiv övergång mellan avgiftssystemen. Med anledning av det 
nya regelverket behöver nämnden ta ställning till hur övergången till det nya systemet med 
efterhandsdebitering ska ske utifrån livsmedelsföretagarnas intressen samt utifrån nämndens 
möjligheter. Förvaltningen har föreslagit ett alternativ för hur övergången kan ske.  
 
En större förändring i taxan är att efterhandsdebitering införs genom en succesiv övergång. De nya 
verksamheter som registreras under år 2022 och 2023 kommer enligt förvaltningens förslag att 
riskklassas och få beslut om efterhandsdebitering enligt den nya taxan. Det innebär att taxan tar 
höjd för parallella avgiftssystem under övergångstiden. Från 1 januari 2024 kommer alla 
verksamheter att efterhandsdebiteras. Drygt 50 verksamheter om året nyregistreras och de kommer 
att efterhandsdebiteras från start. Miljöenheten får med detta förslag tillräckligt med tid för att 
kunna kommunicera vad det nya avgiftssystemet innebär för de enskilda livsmedelsverksamheterna 
samt att arbeta fram de rutiner och stöd som behövs för ett korrekt avgiftsuttag vilket är en 
förutsättning för att övergången för alla verksamheter år 2024 ska bli effektiv och ändamålsenlig. 
Det finns även tid att trimma in enhetens verksamhetssystem.  
 
Förslaget innebär att minskade intäkter till nämnden för 2024. Vissa livsmedelsverksamheter 
kommer inte fullt ut betala för den planerade kontroll som redan utförts. 

Beslutsunderlag 

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2021-09-27  
Miljönämndens taxa inom livsmedelsområdet 2022, daterad 2021-09-27 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2021-10-20 § 55 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Miljönämnden i mellersta Bohuslän förslag, att ställa 
sig bakom förslag till taxa inom livsmedelsområdet, att gälla från och med 2022-01-01. 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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